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R_TRIG lze v programu použít vícekrát pro 
stejnou proměnnou (zatímco v prvním řešení 
by bylo nutné ho pro paměť minulého vzor-
ku pokaždé znovu specifikovat s jiným jmé-
nem). V knihovně STDLIB lze nalézt obdob-
ný funkční blok F_TRIG, který generuje im-
pulz od sestupné hrany.
Řešení 3: S impulzním kontaktem
Obvod 0013 na obr. 31 realizuje stejnou funk-
ci s využitím impulzního kontaktu, který au-
tomaticky generuje impulz od náběžné hra-
ny. Ve schématu je označen symbolem kon-
taktu s vepsaným znakem P (-|P|-). Obdobně 
lze použít impulzní tlačítko, které generuje 
impulz od sestupné hrany – ten by měl ve-
psaný znak N (-|N|-).
Řešení 4: S pamětí S a R
Pro úplnost ještě uveďme poněkud netra-
diční řešení, popsané obvody 0014 a 0015 
na obr. 31. Slovně je lze popsat takto: „po-
kud je vyhodnocena náběžná hrana tlac_3 
a paměť signálky svit_3 je nastavena do jed-
né, pak smaž pomocnou paměť pam_3 
(cívkou R). Pokud při náběžné hraně tlac_3 
je paměť signálky svit_3 nulová, pak nastav 
pomocnou paměť pam_3 do jedné (cívkou S) 
a v závěru pak okopíruj stav pomocné pamě-
ti pam_3 do paměti signálky svit_3“. Tím-
to postupem je opět při náběžné hraně mě-
něn stav svítidla na opačný, jen jinými pro-
středky.
Úloha 47: Proč je v posledním řešení nutné 
používat pomocnou paměť pam_3? Bylo by 
možné použít jednodušší řešení a pracovat 
přímo s pamětí žárovky svit_3?
Úloha 48: Vytvořte uživatelský funkční blok, 
který realizuje klopný obvod T, včetně vyhod-
nocení náběžné hrany. Zjednodušte s jeho po-
užitím řešení předchozího příkladu.
Příklad 13: Schodišťový spínač s impulz-
ním ovládáním

Zadání příkladu 12 lze zobecnit pro dva 
a více vstupů tak, aby se vždy v okamžiku 
stisku (s náběžnou hranou) kteréhokoliv z tla-
čítek změnil stav svítidla. Získá se tak opět 
funkce schodišťového vypínače, tentokrát 
s využitím paměťové funkce typu T. Proza-
tím uvažujme dvě tlačítka (ovladač osvětlení 
na jednoduchém schodišti).

Řešení 1: Náhrada tradičních tlačítek
S využitím paměťové funkce (klopného obvo-
du) SR nebo RS se z tlačítek s nestálou po-
lohou vytvoří programová analogie tlačítek 
se stálými polohami (viz příklad 11) – bude 
prodloužen stav jejich sepnutí. S nimi je mož-

né zacházet stejně jako v příkla-
dech 7 a 8 s kontakty tlačítek se 
stálými polohami.
Řešení 2: S možným překrý-
váním
Jednodušší variantou řešení je 
obvod 0016 z obr. 33. Nejprve 
je vytvořen logický součet obou 
vstupních proměnných tlac_4 
OR tlac_5, pak je vygenerová-
na náběžná hrana tohoto součtu. 
Tou je ovládána paměťová funk-
ce typu T svit_5. Řešení se cho-
vá téměř rovnocenně jako řešení 
schodišťového spínače s tlačít-
ky se stabilními polohami. Od-
lišnost popsaného impulzního 
ovládání se projeví jen ve vzác-
ném případě, kdy jsou obě tla-
čítka tisknuta (téměř) součas-
ně, takže se v součtu překrývají 
(obr. 34a). Důsledkem může být 
„ztráta“ jedné náběžné hrany. 
Úloha 49: Bylo by i v tomto pří-
padě možné sečíst obě vstup-
ní proměnné operací výlučné-
ho součtu (tlac_4 XOR tlac_5)? 
V čem a jak by se projevila od-
lišnost?
Řešení 3: S upraveným pře-
krýváním
Obvod 0017 na obr. 33 tuto si-
tuaci upravuje tak, že ke každé 
z proměnných tlac_6 a tlac_7 
jsou odděleně generovány im-
pulzy náběžných hran a obě 
jsou využity k ovládání pamě-
ťové funkce svit_6 (obr. 34b).
Úloha 50: Zobecněte popsa-
ná řešení pro ovládání schodiš-
tě ve vícepatrové budově nebo 
na chodbě.
Úloha 51: Analyzujte situace, 

kdy mohou být (téměř) současně stisknu-
ta tlačítka na obou koncích schodiště nebo 
na různých podlažích. Který ze způsobů ovlá-
dání je pro chodce nejvýhodnější?
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Obr. 34. Dva způsoby spojení dvou vstupních proměnných 
a možnost ztráty impulzu náběžné hrany při jejich logickém 
součtu OR
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y   Chytré bydlení – 
elektronická kniha o digitální 
domácnosti 

Společnost Insight Home vydala svou prv-
ní multimediální elektronickou knihu o digi-
tální domácnosti – Chytré bydlení. Čtenářům 
je k dispozici zcela zdarma. Publikace vznik-
la v redakčním systému iBook Author od spo-
lečnosti Apple Inc. a je určena pro tablety 
iPad. Kniha má celkem 170 stran, 514 obráz-
ků, 28 obrazových galerií, 15 videozáznamů 

a 67 odborných termínů v glosáři. Autorem 
je Jan Průcha, předseda představenstva spo-
lečnosti Insight Home, a. s. Knihu je mož-
né stáhnou na adrese: www.InsightHome.eu/
Chytre-bydleni, stránka na Facebooku: www.
facebook.com/Chytre.bydleni. 

„Inteligentní bydlení je pojem, který se 
často používá pro domácí automatizaci. Jde 
o relativně mladý obor a není úplně jednodu-
ché se v něm správně orientovat,“ říká autor 
publikace Jan Průcha a dodává: „Proto jsme 
se rozhodli poskytnout zájemcům o chytré 

bydlení ucelený pohled na jeho současné 
možnosti. Kniha není určena pro odborníky, 
ale pro každého, kdo má zájem lépe byd-
let.“ Kniha je čtena na zařízení, kterým je 
následně ovládán i inteligentní dům, ale na-
víc je používána stejným způsobem jako při 
ovládání domácnosti – tedy doteky a gesty.

Spolu s elektronickou publikací vydala 
společnost Insight Home tištěný 24stránko-
vý leták, který je „ochutnávkou“ knihy. Pro 
čtenáře, kteří nemají iPad, je publikace do-
stupná také ve formátu PDF.                ed)


